
 

 

ТОВ «МЦ Баухемі»    вул. Маяковського, 38    07541, Київська обл., м. Березань 

Тел. +38 (04576) 6-53-54    Факс +38 (04576) 6-54-53 

info@mc-bauchemie.ua    www.mc-bauchemie.ua 

1 

  

Ombran MHP 
Сульфатостійка адгезійна грунтівка на цементному в’яжучому для 
мінеральних основ 

 

Властивості матеріалу 

• Цементно-в’яжуча, однокомпонентна, вільна від трикальцій алюмінату (C3A) 
• Загально будівельне наглядове схвалення 
• Паропроникна 
• Адгезійна грунтівка для мінеральних основ 

 
 

Області застосування 

• Адгезійна грунтівка для розчинів на основі цементу для продуктів серії Ombran та для ремонту очисних споруд 
• Сценарії впливу за оцінкою REACH: довготривалий контакт з водою, періодична інгаляція, застосування 

 
 

Рекомендації щодо застосування 

Підготовка поверхні  

Дивись інструкцію «Загальні вказівки по застосуванню 
ремонтних розчинів для колодязів та каналізації». 
 

Змішування 

Мінеральна адгезійна грунтівка складається з сухої 
суміші Ombran HB та води. Для цього в основну 
кількість води засипається суха суміш і перемішується 
до отримання однорідної, без грудкової консистенції. 
Для змішування розчину використовують низько 
оборотні двохлопастні міксери. Змішування вручну та 
часткової кількості забороняється. Змішування займає 
близько 3 хв. 
 

Пропорція змішування 

Дивіться таблицю «Технічні характеристики». Близько 
від 4.0 до 4.5 літрів води необхідно для 25 кг мішка 
Ombran HB. Так як Ombran HB є цементно-в’яжучим, 
то необхідна кількість води може змінюватись. 

Застосування 

Перед застосуванням Ombran HB необхідно змочити 
основу. Сильно поглинаючу основу необхідно 
змочити декілька разів. Наноситься Ombran HB  
ретельно на матово-вологу , але ненасичену основу, 
втираючи його щіткою. Необхідно обробити таку 
площу, щоб встигнути нанести наступний шар до 
висихання грутнтовки, «свіже на свіже». Для 
нанесення використовуються щітки з коротким 
ворсом. Не дозволяється збовтувати застиглий 
матеріал. 
 

Поради щодо безпеки 

Дотримуйтесь інструкції з попередженнями та 
рекомендаціями з техніки безпеки на етикетках та 
листах безпеки. 
GISCODE: ZP1 
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Технічні характеристики Ombran HB 

Параметри Одиниця 
виміру  

Значення* Примітки 

Співвідношення компонентів ч.з.м.  25 : 4.0 – 4.5 Ombran HB : вода 

Час застосування хв. близько 20  

Умови застосування °C  від + 5 до + 30 повітря, матеріал та температура основи 

Витрата** кг/м
2
 близько 1.1 сухий розчин 

 Щільність свіжого розчину кг/л близько 2.2  

 

Додаткові дані Ombran HB 

Колір сірий 

Постачання 25 кг мішок 

Очистка інструменту  вода 

Зберігання Може зберігатись в закритій оригінальній упаковці не менше 12 місяців 
при температура між + 5 °С та + 25 °С в сухому стані. Однакові вимоги 
відносяться до транспортування. 

Утилізація Упаковку повністю спустошити. Утилізувати згідно місцевим вимогам. 

 

  
* Всі технічні характеристики перевірені в лабораторних умовах і відповідають температурі + 23 °С та 

відносній вологості 50 %. 

  
** Витрата матеріалу залежить від шороховатості основи, також  температури зберігання і нанесення та 

температури основи.  Для отримання більш точних показників по витраті ми рекомендуємо виконати 
пробне нанесення матеріалу. 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примітка: Представлена в даній технічній карті інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у 
відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо 
відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які 
відрізняються від представлених в даній технічній карті, є обов'язковими для нас лише у разі письмового підтвердження. У будь-якому випадку потрібно 
дотримуватись загальновизнаних технічних правил.  
 
Видання 02/18.  Дане видання втрачає силу при публікації нового, відредагованого видання. 


